
PALAVRA DE RECONCILIAÇÃO
Nunca se deve esquecer que «a Palavra de Deus é
palavra de reconciliação, porque nela Deus reconcilia
consigo todas as coisas (cf. 2 Cor 5, 18-20; Ef 1, 10). O
perdão misericordioso de Deus, encarnado em Jesus,
reabilita o pecador».  Pela Palavra de Deus, «o fiel é
iluminado para poder conhecer os seus pecados e é
chamado à conversão e à confiança na misericórdia de
Deus».  Para que se aprofunde a força reconciliadora da
Palavra de Deus, recomenda-se que o indivíduo penitente
se prepare para a confissão meditando um trecho
apropriado da Sagrada Escritura e possa começar a
confissão com a leitura ou a escuta de uma advertência
bíblica, como aliás está previsto no próprio ritual. Depois,
ao manifestar a sua contrição, é bom que o penitente
utilize «uma oração composta de palavras da Sagrada
Escritura».

Verbum Domini

SENHOR,
Por misericórdia
Vós lavastes-nos no Sangue
e por misericórdia
desejastes dialogar com as criaturas.
Ó Louco de amor!
Não Vos foi suficiente encarnar,
mas também quisestes morrer! (...)
Ó misericórdia!
O meu coração ofega-me
quando penso em Vós:
para onde eu me dirija a pensar,
mais não encontro do que misericórdia.

Santa Catarina de Sena

Próximo Domingo, Domingo de Ramos
Em todas as missas da paróquia haverá a habitual bênção dos
ramos. Na missa das 11h00, em Algés, a bênção dos ramos vai
realizar-se junto ao palácio Anjos, seguindo-se depois a
procissão para a igreja, onde se celebrará a Eucaristia. Na
missa das 12h15 em Miraflores, a procissão parte igualmente,
do exterior, junto do estacionamento da escola secundária.

Semana Santa
Quinta-feira Santa
CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR:
18h00 Miraflores
19h00 Algés e Cruz Quebrada
Adoração do Santíssimo Sacramento até às 24h. 

Sexta-feira Santa
LAUDES E OFÍCIO DE LEITURA:
10h00 Algés e Cruz Quebrada 
PAIXÃO DO SENHOR:
15h00 Miraflores, Algés e Cruz Quebrada
VIA SACRA
21h00 Algés e Cruz Quebrada
Termina no Alto de Santa Catarina

Sábado Santo
LAUDES E OFÍCIO DE LEITURA
10h00 Algés e Cruz Quebrada
VIGÍLIA PASCAL
22h00 Miraflores, Algés e Cruz Quebrada

Domingo de Páscoa
RESSURREIÇÃO DO SENHOR
Missas em hora habitual de Domingo

Novena da Misericórdia
A Novena da Misericórdia começa no dia 15 de Abril
(Sexta-feira Santa), na Igreja de Algés, em preparação
para a Festa da Divina Misericórdia. Neste primeiro dia,
às 14h00; nos restantes dias da novena, às 15h.

Via-sacra vicarial — 10 de Abril
A Via-sacra vicarial, habitualmente no segundo Domingo
da Quaresma, coincide, este ano, de preparação para
a Jornada Mundial da Juventude 2023. Será no Parque
dos Poetas — Oeiras, às 16h00 no Domingo de Ramos,
10 de Abril.  

Recolecção em preparação para a Páscoa
11 de Abril

A recolecção em preparação para a Páscoa, para as
paróquias de Algés e Cruz Quebrada será na segunda-feira
da Semana Santa, em Miraflores, entre as 10h e as 13h.

Confissões — 11 de Abril
O pároco recebe, para ouvir as confissões dos fiéis às 18h00
de segunda, terça, quinta e sexta-feira, em Algés (no escritório,
por razões de prevenção sanitária).
No dia 11 de Abril, segunda-feira da Semana Santa, estarão
disponíveis sacerdotes para ouvir as confissões dos fiéis:
15h00 - 19h00 — Algés
21h00 - 23h00 — Miraflores

Renúncia Quaresmal
Como é habitual, os envelopes para esta finalidade
encontram-se à entrada da Igreja, de modo a poder
colocá-los com o valor da sua renúncia nos cestos do
ofertório, no Domingo de Ramos. Se usar outro envelope,
que não o do Patriarcado, por favor identifique
claramente no exterior escrevendo "renúncia
quaresmal”. 

Terço dos homens — Quintas-feiras — Algés, 19h30
A origem da instituição oficial do movimento, coloca-se
no contexto do Movimento Apostólico de Schoenstatt.
Um pequeno grupo de homens rezava o Terço na rua
enquanto as esposas participavam de reuniões das
Coordenadoras da Mãe Peregrina do Movimento de
Schoenstatt. Muitos são os frutos desta oração. Como
homem, venha e participe! 

40 dias pela Vida! — 2 Março a 10 Abril
No dia Domingo de Ramos, a celebração da Santa
Missa em Miraflores tem, entre as dos fiéis, esta
intenção.

Encontro Mundial das Famílias 
(22 a 26 Junho 2022)

Em edições próximas da Folha Informativa encontrará o
programa completo do encontro. Desde já um apelo aos
casais jubilares (que fazem 10, 25, 50, 60 ou mais anos
de casados em 2022): deverão inscrever-se aqui
(h t tps ://forms.g le/LphqgtLyiZKvK33w5) para
receberem o Diploma com a Bênção Jubilar do Cardeal
Patriarca e para reservarem os seus lugares sentados na
missa de encerramento da Festa da Família.
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